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Daron Mouradian | Open Hidden Game

Daron Mouradian is showing us the other side of art. We are already aware that art has something to do with games, 
mystery, diversion and pleasure, but we somehow always overlook this fact. Mouradian is reminding us all of this. He 
is transferring all the objects we know and identify, all those that are nearby, those we sometimes see and touch, into 
another universe. He is making them a part of another world, whilst pushing us towards that world. This world – which 
is surprising, impressive, sometimes creepy, mostly outright scary but always evoking a playful sentiment – is bringing 
the audience on the margin of humor, irony, jest and tease. There awaits them several surprises, fervors and joys. Daron 
Mouradian brings the legacy of the likes of Breugel and Bosch into the harsh, stern world of 21st Century which is time 
to time bereft of any meaning, to remind us of ourselves once again.

Mouradian is an artist who likes to push the unconscious to the forefront, bringing it to light. With the images he reveals, 
images that we love and enjoy very much, he widens the horizon of our dreams and imagination. Rather, he materializes 
the world of dreams with images. This is more of a spectacular and dialectic platform. Dreams can only be experienced 
as real via art. Art is dream that has materialized. While creating this material, Mouradian intrinsically builds an all-out 
nonphysical world. Thus, we, as the audience themselves, are caught between real and unreal, concrete and abstract, 
conspicuous and ambiguous.

Not everything is so plain, exposed and simple, though. These alluring, interesting and thought-provoking paintings have 
also a connection with the exclusionary, the uninviting and the perturbing. Overweight women, men with moustaches, 
weird clothing, overgrown fishes and flying machines both bring before us the improbable reality of those dreams and 
expose us to certain malicious things. All that is shown leads to an uncanny world. Yet, isn’t the abstractive world of 
humor just the same, the same as the world of dreams? For all that is uncanny, preservative and receptive derives from 
the same root; so does these paintings evolve on the same plane: these images are both encompassing and uncanny.

Mouradian is playing his games. This is all fictitious. We are most certainly aware that it is a game. Yet, here he goes 
playing it and here we go, believing in it. This is an open game. But, it possesses certain parts that are hidden, mysterious.

And so, this exhibition is an open, hidden game! But wouldn’t it also be a hidden, open game?

Hasan Bülent Kahraman
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Daron Mouradian | Açıkça Gizli Oyun

Daron Mouradian bize sanatın öteki yüzünü gösteriyor. Sanatın oyunla, büyüyle, gizemle, eğlenceyle, zevkle ilgili bir yanı 
olduğunu biliriz ama daima unuturuz. Bütün bunları bize yeniden anımsatıyor. Bildiğimiz, tanıdığımız, yakınımızda 
olan, bazen gördüğümüz, dokunduğumuz bütün nesneleri, canlıları başka bir aleme taşıyor. Onları başka bir dünyanın 
parçası haline getiriyor. Bizi de o dünyaya itiyor. Bu şaşırtıcı, etkileyici, bazen ürpertici, çoğu zaman ürkütücü ama bizde 
daima bir oyun duygusu uyandıran bu dünya; gülmecenin, ince alayın, takılmanın, matrak geçmenin kıyısına götürüyor 
izleyenleri. Orada onları sürprizler, coşkular, sevinçler bekliyor. Daron Mouradian, Breugel’lerden, Bosch’lardan aldığı 
eli 21. yüzyılın katı, sert ve bazen anlamını yitirmiş dünyasında yeniden bize uzatarak bize kendimizi anımsatıyor.

Mouradian, bilinç dışını öne iten, onu gözler önüne seren bir sanatçı. Karşımıza getirdiği, hoşumuza giden, çok 
sevdiğimiz bu görüntülerle bize düşlerimizin, hayallerimizin dünyasında bir ufuk açıyor. Daha doğrusu hayallerin 
dünyasını görüntülerle somutlaştırıyor. Bu şaşırtıcı ve diyalektik bir düzlem. Hayalleri insanlar ancak sanatta yaşayabilir. 
Sanat gerçeklenmiş hayaldir. Mouradian bu gerçekliği yaratırken aslında alabildiğine soyut bir dünya kuruyor. O zaman 
izleyici olarak bizler gerçekle gerçek olmayan, somutla soyut, belirginle belirsiz arasında sıkışıyoruz.

Her şey bu kadar yalın, çıplak ve basit değil. Bu çekici, ilginç, aynı zamanda düşündürücü resimlerin dışlayıcı, itici, 
tedirgin edici olanlarla bir ilgisi de var. Şişman kadınlar, bıyıklı erkekler, garip kıyafetler, büyümüş balıklar, uçan 
makineler bize hem o hayallerin olmayacak gerçekliğini getiriyor hem de bizi kötücül olan bir şeylerle yüzleştiriyor. Bu 
gösterilenlerin hepsi tekinsiz bir dünyaya açılıyor. Ama düşlerin olduğu kadar gülmecenin soyutlayıcı dünyası da öyle 
değil mi? Tekinsiz olanla koruyucu, kavrayıcı olan aynı kökten türediğine göre bu resimler de aynı düzlemde gelişiyor: 
Hem kuşatıcı hem tekinsiz bu görüntüler.

Bir oyun oynuyor Mouradian. Baştan sona kurmaca. Oyun olduğunu biliyoruz. Gene de hem oynuyor hem inanıyoruz. 
Açık bir oyun bu. Ama gizli, gizemli yanları da var.

O nedenle açık, gizli oyun bu sergi! Ama gizli, açık oyun da olmaz mı?...

Hasan Bülent Kahraman
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Weird, alien, yet familiar: The comical and the eerie.
On the art of Daron Mouradian…

Hasan Bülent Kahraman

I
At first sight the works of Daron Mouradian look lively, cheerful, attractive, and amusing to viewers. Given the 
prevailing trends of today’s art scene, Mouradian’s paintings are exceptional by virtue of their incredible workmanship 
and their extremely successful compositions. Confronted by these pictures we aren’t just surprised: we are astonished; 
we are overcome by feelings of giddiness or of having rolled off into a void or over a cliff. The monumental structure 
of Mouradian’s work quite thoroughly intensifies this emotion: we are confronted by work which, for all of its almost 
perplexing appeal, viewers nonetheless find creepy. Prompted by our sense of plummeting we want to grab onto 
something, to associate these paintings with some other but familiar narrative, trend, or movement; but in this we fail 
and that failure strengthens our sense of creepiness to the utmost. More often than not however, alarm also inspires 
admiration: that’s what Hegel’s “Master-Slave Dialectic” is all about. This admiration quickly takes shape within the 
viewer and becomes permanent. Having looked at a Mouradian painting we leave it with a sense of great wonder which, 
however satisfactory it may be, is just as disquieting.

Let’s immediately make it clear that the sense 
of being in a void to which we’re referring here 
is not a vacuous one; neither is it a feeling of 
emptiness (In point of fact no feeling that we 
can harbor can ever be said to be “empty”). In 
essence it is a feeling that we have when we 
encounter any unspeakable awesomeness or 
sublimity in the confrontation of which we find 
ourselves small, weak, and inadequate. This 
is the “oceanic feeling” that Romain Rolland 
first used in a letter to Sigmund Freud.1 The 
latter found the concept intriguing and further 
developed it years later in Civilization and its 
Discontents2, in which Freud would contend 
that it is an emotion that some people have and 
others don’t. While that’s an argument that we 
won’t get into here, we do know that feelings 
of admiration are associated with the ego and 
even with narcissism.

This emotion is certainly one that we experience 
in Mouradian’s works and that’s surprising 
because the “oceanic feeling” (which Rolland 
was referring to in a religious context) is one 
which, in a visual context, grips us more often 
than not in fact in Classical works. In the case 
of Michelangelo’s Moses or the frescoes that he 

1  The complete text of this letter may be found in William B. Parsons, The Enigma of the Oceanic Feeling: Revisioning the Psychoanalytic Theory of Mysticism. (Oxford: Oxford 
University Press, 1999), 173-174.
2  Sigmund Freud, Civilization and its Discontents, trans James Strachey (New York: W. W. Norton, 1989).
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Garip, yabancı ve tanıdık; komik ve ürkünç.
Daron Mouradian’ın resmi üstüne…

Hasan Bülent Kahraman

I
Daha ilk bakışta Daron Mouradian’ın yapıtları canlı, neşeli, çekici, eğlendirici görünüyor izleyenlere. Bugünkü 
sanat ortamının genel eğilimlerini düşününce Mouradian’ın resimleri; akılalmaz işçilikleri ve son derecede başarılı 
kompozisyonları ile göze çarpıyor. İnsan bu resimler karşısında sadece şaşırmıyor; yaşadığı şaşkınlığın üzerine baş 
dönmesi yaşıyor; bir boşluğa veya uçuruma yuvarlanma gibi duygulara kapılıyor. Resimlerin anıtsal yapısı bu duyguyu 
büsbütün pekiştiriyor. Bütün o çekiciliklerine rağmen izleyicilerin ürpertici bulduğu ve erişemediği bir resimle yüz 
yüzeyiz. İzleyici, söz konusu o düşme duygusundan kurtulmak için bir yerlere tutunmak, bu resimleri farklı ama tanıdık 
bir resimsel anlatı, akım ya da hareket ile bütünleştirmek istiyor ama başaramıyor. O yetersizlik; ürkünçlük duygusunu 
büsbütün körüklüyor. 

Ürkmek çoğu zaman hayran olmayı da getirir: Hegel’in efendi-köle diyalektiğidir bu. İzleyicide de kısa sürede oluşuyor 
bu hayranlık duygusu ve kalıcılaşıyor. Sonunda içlerinde 
taşıdıkları önemli bir tatminle ama bir o kadar da 
tedirginlik duygusuyla, büyük bir hayranlıkla ayrılıyorlar 
resimlerin karşısından birçokları.

Burada değindiğimiz ‘boşluk’ duygusunun boş bir duygu 
olmadığını, boşlukta kalan bir izlenim olmadığını hemen 
vurgulayalım. Zaten hiçbir duygunun ‘boş’ olduğundan 
söz edemeyiz. Öz olarak bu duyguyu karşısında söz 
söyleyemediğimiz, kendimizi fizik olarak küçük, güçsüz, 
yetersiz hissettiğimiz her ‘ululuk, yücelik’ karşısında 
duyarız. Romain Rolland ‘okyanus duygusu’ dediği bu 
kavramı ilk kez Freud’a yazdığı bir mektupta kullanmıştı.1 
Viyanalı psikanalist kendisini sarsan bu kavramı yıllar 
sonra yazacağı Das Unbehagen in der Kultur isimli 
yapıtında geliştirerek, bu duygunun bazı insanlarda var 
olduğunu, bazılarında bulunmadığını söylemiştir.2 Burada 
o tartışmaya girmeyeceğiz. Ama hayranlık duygusunun 
egoyla, hatta narsisizmle olan ilintisini biliyoruz.

Mouradian’ın yapıtlarında bu duyguyu yaşadığımız 
muhakkak. Fakat bu şaşırtıcı bir husus. Çünkü, Romain 
Rolland’ın din bağlamında ortaya koyduğu okyanus 
duygusunun görsel planda daha çok klasisizmin 
yapıtlarında bizi kavradığı bir gerçek. Michelangelo’nun 
Musa’sı veya Sistine Şapeli’nin tavan ve duvarında 
gerçekleştirdiği resimler bu bakımdan tartışılmazdır 
örneğin. Bu yapıtlar karşısında suskunlaştığımız, içimize 
döndüğümüz ortadadır. Bunu sağlayan nedir?

1 Bu mektubun tam metni şu kaynakta bulunabilir: William B. Parsons, The Enigma of the Oceanic Feeling: Revisioning the Psychoanalytic Theory of Mysticism. Oxford: Oxford 
University Press, 1999; s. 173-174.
2 Sigmund Freud, Civilization and its Discontents. Çev. James Strachey. New York: W.W. Norton, 1989.
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executed on the ceiling and altar wall of the Sistine Chapel, this is indisputable. That we do become tongue-tied and look 
inward into ourselves when confronted by such images is apparent. But why is that so?

This can be attributed to several things. The first is the notion that Rolland mentioned in his letter to Freud. It is a 
reaction of disbelief which we have in the face of works that inspire feelings of vastness, universality, and infinity and 
which we conceal within ourselves in our efforts to view and deal with them. (More likely it is our lack of courage in the 
confrontation.) A second possible explanation is a feeling of disbelief that overcomes us after we have encountered, viewed, 
and engaged with such a work. Freud called this Entfremdungsgefühl:3 an alteration in the perception or experience of 
the external world so that it seems unreal.4 A third consists of feelings of melancholy, depression, and sadness that we 
have after seeing these works. Freud also analyzed this issue and contended that it was a problem of the (super) ego. But 
in all three cases, there is a moment (such as Freud himself experienced on the Acropolis) that we believe that something 
can’t be real and is impossible.

Another issue has to do with what we 
experience after having overcome such 
feelings of disbelief: these are feelings of 
the sort that we experience more frequently 
when confronted by “divine” phenomena but 
we can broaden the boundaries somewhat 
and identify it as a situation that arises a 
bit from archetypes. Michelangelo’s statue 
of Moses serves as a good example of this. 
On the one hand it is impossible not to ask 
oneself if this is “really” Moses–if this is what 
Moses actually looked like–and that is the 
intrinsically rational reaction. On the other 
there is the reaction that succeeds the first, 
a transcendent emotion that the sculpture 
inspires in us: How can any work be so 
perfect? It is so perfect, so flawless that we 
can’t believe it was created by a human being. 
This is a singular and genuine emotion or, to 
be more exact, it is a rational and pragmatic 
one. Compared with the other emotions, 
this one lacks somewhat in dimensional 
complexity because this is precisely the sense 
of Kantian transcendence that is inherent in 
a true work of art. One may also experience 
this emotion in other works which inspire a sense of the sublime and which demand a level of artistry comparable 
to that of Michelangelo such as the paintings of Mark Rothko. We may call this a sense of the eternal or a sense of the 
transcendent.

The feelings that we have when standing before Mouradian’s works are identical to the emotions we feel when confronted 
by the flawlessness of a Michelangelo or Canova sculpture. Although he did not touch upon this aspect of emotions in 
his writings, in the postcards that he sent to his wife Freud said that the Acropolis surpassed anything he had ever seen 
or could have imagined.5 Even though he never addressed this again in anything that he subsequently wrote privately or 
publicly, Freud also never suggested that this was not or could not have been the source of the emotions he experienced 

3  This was translated into English as “feeling of derealization”.
4  Sigmund Freud, “A Disturbance of Memory on the Acropolis” in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Freud volume XXII, trans J. Starchey (London: The 
Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1964), 164-175.
5  “Unreal City: Freud on Acropolis” in Psychoanalysis and History III:1, 93-108. https://doi.org/10.3366/pah.2001.3.1.93.

6



Birkaç olgudan söz edilebilir. Birincisi, Freud’un Romain Rolland’a yazdığı bir mektupta bahsettiği duyguya ilişkindir. 
Bu, karşılaştığımızda içimizde sakladığımız büyüklük, evrensellik, sonsuzluk duygularını uyandıran yapıtlar 
karşısındaki ‘inanmama’ tepkisidir. Daha doğrusu onlarla yüzleşme cesaretsizliğidir. İkincisi; gördükten, karşılaştıktan, 
içine girdikten sonra duyduğumuz ‘inanmama’ duygusudur. Freud buna ‘Entfremdungsgefühl’3 diyordu: ‘gerçekleştiğine, 
gerçekliğine inanmama’.4 Üçüncüsü, bunları gördükten sonra içimizde duyduğumuz melankoli, depresyon, hüzündür. 
Freud bu konuyu da çözümlemekte ve bunun bir (super) ego sorunu olduğunu öne sürmektedir. Fakat her üç durumda 
da, tıpkı kendisinin Akropolis’te yaşadığı gibi, bir şeyin olduğuna, gerçekleştiğine inanmadığımız bir an vardır.

Bir diğer olgu, değindiğimiz gibi, o inanmama duygusunu aştıktan sonra yaşadıklarımızdır. ‘Tanrısal’ olgular karşısında 
bu tür bir duyguyu daha fazla yaşayabiliriz. Ama sınırı biraz genişleterek bunu biraz da arketiplerden kaynaklanan bir 
durum olarak belirleyebiliriz. Musa heykeli bu bahsettiğimiz halin güçlü bir kanıtı olabilir. Bir yandan “Musa gerçekten 
böyle midir, olabilir mi” duygusuna insanın kapılmaması olanaksızdır ki, bu daha içsel bir akıl yürütmedir. Öte yandan 
bizi bu hisse sürükleyen, karşısında durduğumuz yapıtın yarattığı aşkın/sal duygudur: Bir yapıt bu kadar mükemmel 
olabilir mi? Yapıt o kadar mükemmel, o derecede kusursuzdur ki, onun bir insanın elinden çıktığına inanamıyoruzdur. 
Bu; özgün ve gerçek, daha doğrusu rasyonel ve somut bir duygudur. Diğerleri ölçüsünde karmaşık bazı boyutlara sahip 
değildir. Çünkü gerçek sanat yapıtının bünyesinde barındırdığı Kantçı aşkınlık duygusu tam da budur. Bu duygunun 
yücelmeyle yaşadığı ve sadece Michelangelo ölçüsünde zanaatkarlık gerektiren yapıtların dışındaki yapıtlarda da, 
örneğin Mark Rothko’nun resimleri karşısında da, duyulması mümkündür. Bunu da sonsuzluk duygusu veya aşkınlık 
duygusu şeklinde açıklayabiliriz.

Mouradian’ın yapıtları önünde yaşadığımız duygunun, Michelangelo veya Canova heykelinin kusursuzluğu karşısında 
yaşadığımız duygunun bir özdeşi olduğu muhakkaktır. Freud, anlatısında duygularının bu boyutuna değinmiyor. Fakat 
karısına yazdığı kartlarda Akropolis’i “gördüğümüz ve tahayyül edebileceğimiz her şeyi aşıyor” diye tanımlıyordu.5 
Yazdığı özel veya genel hiçbir şeyde işin bu yanına değinmemesine rağmen Akropolis’te yaşadığı duygunun böyle bir 
boyuttan kaynaklandığına/kaynaklanabileceğine dair bir ima söz konusu değildir.6 

Sanat yapıtı karşısında yaşanan yoğun duyguyu belirleyen tek kavram Stendhal Sendromu’dur. Bilindiği üzere Stendhal, 
çok tanınmış kitabında7 Floransa’da Filippo Brunelleschi’nin tasarladığı Santa Croce kilisesini ve içindeki Giotto 
resimlerini gördüğünde yaşadığı nevrotik duyguyu anlatır.8 Bu duygu sadece ona özgü değildir. ‘Stendhal Sendromu’ 
kavramını ilk kez 1979 yılında yazdığı makalesinde ortaya atan Dr. Graziella Magherini, Floransa’da Santa Maria Nuova 
Hastanesi’nde psikolog olarak çalışıyordu ve benzeri duyguları kente gelen turistlerde gözlemlemişti. İnsanlar kentte, 
daha önce karşılaşmadıkları yoğun duygular içine giriyor, bir tür panik atak geçiriyorlardı. Daha sonraki çalışmalar 
ortaya bir de ‘kent sendromu’ gerçeğini çıkarmıştı. Bilhassa Kudüs ve Paris’te insanlar benzeri tepkiler gösteriyordu. 
Kudüs’teki yoğun mistik, ruhani hava insanları etkilerken Paris daha farklı nedenlerle insanları ‘çarpıyor’du.

Freud’un bahsettiğimiz Akropolis duygularını bu bağlamda değerlendiren görüşler de mevcuttur. Bununla birlikte 
bu duyguları en yoğun şekilde yaşadığını bildiğimiz kişi Dostoyevski’dir. Rus Romancı çıktığı bir yolculukta Basel’de 
durur ve Holbein’ın Ölü İsa isimli tablosunu görmek ister. Karısının anlattığına göre Dostoyevski yapıtın karşısında 
bilindik sara nöbetlerinden birine sürüklenir.9 Yapıt kendisini tam manasıyla kavramıştır. Bu yapıtı daha sonra Budala 

3 Kavram İngilizceye feeling of derealization olarak çevrilmişti.
4 Sigmund Freud, ‘A Disturbance of Memory on the Acropolis’, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Freud Cilt 22 içinde. Çev. J. Starchey. London: The 
Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1964; s. 164-175
5  ‘Unreal City: Freud on Acropolis’, Psychoanalysis and History içinde. Volume 3 Issue 1, Page 93-108 https://doi.org/10.3366/pah.2001.3.1.93.
6  Konumuzla ilgili olmamasına rağmen geçerken bir noktayı belirtelim. Bahsettiğimiz problemi araştırırken internette bir sitedeki değiniler dikkatimi çekti. Aşağıda verdiğimiz 
linkte yerleşik Moropoulos değinisine gelen bir küçük saptama var. O saptamada Akropolis’in Tanrıça Athena için yapıldığı belirtiliyor. Freud’un Athena ile olağan dışı bir ilişkisi 
vardı. Nazi işgali sonrasında Viyana’yı terk etmesi gerektiğinde büyük arkeolojik koleksiyonunu taşıyamayacağını düşünerek sadece iki parçayı yanına alacaktı. Bunlardan biri 
kendisine o yolculukta yardım eden Marie Bonapart’ın hediyesi olan Athena heykelciğiydi. Athena’nın kadınlığı ile anne arasında çok hızlı ilişki kuran bu küçük saptama Freud’un 
değindiği filial pieta’yı (evlatların anne babalarına karşı duyduğu acıma) Athena’dan/anneden duyduğu mutluluğa bağlıyor. Freud Parthenon’da bütün o tedirginliğine rağmen mutlu 
olmuştu. Bu demek ki, anne kökenli bir mutluluktu ve bu onda babası kökenli bir huzursuzluk yaratmıştı. Fazla mekanik olmakla birlikte üstünde düşünülebilecek bir saptama. 
https://www.linkedin.com/pulse/20140908100630-183604895-sigmund-freud-on-the-acropolis-of-athens/ (25 Kasım 2017 tarihinde izlendi.)
7  Stendhal, Rome, Naples and Florence. Çev. R. N. Coe. London: Calder Publications, 2010.
8  Bununla birlikte Julian Barnes daha sonra yaptığı çalışmalarda Stendhal’in günlükleriyle zikrettiğimiz kitabı arasında bariz çelişkiler olduğunu belirtir. Tuttuğu günlüklerde 
Stendhal kitapta bahsettiği ‘olaylara’ ve duygulara değinmemektedir. Julian Barnes, Nothing to be Frightened Of. London: Jonathan Cape, 2008; s. 173-174.
9  Anna Dostoyevsky, Reminiscenses. Çeviren ve ed. B. Stillman. New York: Livergiht Books, 1975; s. 134.
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on the Acropolis.6

“Stendhal Syndrome” is the term that is used to describe the intense emotions that some people undergo when exposed 
to a work of art. In a well-known book,7 Stendhal described the neurotic emotions he experienced in Florence while 
visiting the Basilica of Santa Croce (designed by Filippo Brunelleschi) and seeing the paintings by Giotto inside.8 
Stendhal was not the only person to have suffered from this: the Italian psychiatrist Graziella Magherini (who came up 
with the name for this psychosomatic condition in 1979 based on her clinical work at the Santa Maria Nuova Hospital 
in Florence) observed many cases of the disorder among tourists who, upon visiting the city were overcome by intense 
emotions unlike those ever experienced before and had a kind of panic attack. Other examples of “city” syndromes 
have also been identified with similar symptoms being noted among visitors to Jerusalem and Paris for example. (While 
the former affects people with its intensely mystical and spiritual atmosphere, the latter provokes culture shock among 
visitors for rather different reasons.)

Some have viewed the emotions that Freud experienced on the Acropolis in a similar light. One person who experienced 
these feelings most intensely was Fyodor Dostoyevsky. While stopping in Basel during a tour of Europe, the Russian 
novelist wished to see The Body of the Dead Christ in the Tomb, a painting by the 16th-century German artist Hans 
Holbein the Younger. As she relates it, Dostoyevsky’s wife had to drag her husband (who she knew suffered from epileptic 
fits) away from the painting lest it provoke one.9 Dostoyevsky was fascinated by the Holbein work and he would go on 
to incorporate a retelling of the incident into his novel The Idiot.10 From Anna Grigoryevna Dostoyevskaya’s memoirs 
we know that her husband had similar emotional encounters during their visit to Florence, which is where nearly all of 
The Idiot was written.

From the standpoint of Daron Mouradian’s paintings, this overall framework seems to be a bit more comprehensive. 
Mouradian’s art provokes nothing like the intense feelings of amazement and surprise that we feel when confronted 
by such great, important, and powerful works as the ones referred to above and there is a very obvious reason for that: 
today’s world–and especially the aesthetic which Mouradian creates–is utterly secular in nature. Stendhal, Dostoyevsky, 
and (even) Freud experienced their emotions on a far more mystical plane. Mouradian by contrast quite consciously 
opposes such a mystical approach but while he seeks to eliminate mysticism from the feelings which his works inspire, 
he establishes a relationship with his viewer which, though based on admiration, astonishment, and impact, nonetheless 
employs very different terms.

This is something that arises from the artistic strength of these works but that is not all that needs to be said. There 
are other elements that go beyond this which also deserve to be mentioned because the “Stendhal Syndrome” can’t be 
attributed solely to the power of a work of art. There must also be something else and deciding what those elements are 
will lead us to other aspects of Mouradian’s work that go beyond this. In an essay on this subject, Kristofer Lenz notes an 
important point.11 In his discussion of the syndrome based on a number of examples, Lenz says that the condition arises 
from the transformative power of art.

Lenz cites the case of one of Magherini’s patients who was hospitalized after repeatedly viewing Caravaggio’s Bacchus, a 
16th-century painting whose overt homoeroticism prompted its original owner to conceal it and which did not resurface 

6  Let us note one point in passing even though it is not directly related to our subject. My attention was drawn by a number of references that I came across researching this issue on 
one website. While examining the Moropoulos essay (whose link is given below) a small realization came to me concerning the fact that the Acropolis was a temple dedicated to the 
goddess Athena. Freud took an extraordinary interest in Athena. When he found it necessary to abandon Vienna after the Nazis took over he realized that he would be unable to take 
his huge collection of archeological artefacts along with him. From among the works in the collection, he selected only two to accompany him abroad, one of which was a bronze 
statue of Athena that was smuggled out of the country by Marie Bonaparte, who also enabled Freud’s escape from the country. Freud’s mind would immediately have established a 
link between Athena as a female goddess and his own mother. When he wrote “what interfered with our enjoyment of the journey to Athens was a feeling of filial piety”, he could 
therefore only have been referring to his father and not to his mother. https://www.linkedin.com/pulse/20140908100630-183604895-sigmund-freud-on-the-acropolis-of-athens 
(accessed 25 November 2017).
7  Stendhal, Rome, Naples and Florence, trans R. N. Coe (London: Calder Publications, 2010).
8  However in the course of his own research, Julian Barnes identified blatant discrepancies between Stendhal’s journal entries and the aforementioned book. In those journals 
Stendhal makes no mention of the “events” or “emotions” that that he talks about in Rome, Naples and Florence. Julian Barnes, Nothing to be frightened of (London: Jonathan Cape, 
2008), 173-174.
9  Anna Dostoyevsky, Reminiscences, trans & ed Beatrice Stillman (New York: Liveright Books, 1975), 134.
10  Edson Jose Amancio, “Dostoyevsky and Stendhal’s Syndrome”, Arq Neuropsiquiatr 63.4 (2005):1099-1103.
11  Kristofer Lenz, “Stendhal Syndrome” Point. https://thepointmag.com/2015/examined-life/stendhal-syndrome (visited 1 December 2017).
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isimli romanında kullanacak, 
anlatacaktır.10 Ayrıca bundan 
daha farklı yapıtlar karşısında da 
Floransa’da bulunduğu dönemde (ki, 
Budala’nın hemen hemen tamamı 
orada yazılmıştır) Dostoyevski’nin 
benzeri yoğun duygulanımlar 
yaşadığını yine Anna Grigoriyevna 
Dostoyevski’nin anılarından 
biliyoruz.

Bu çerçevenin Mouradian’ın 
resimleri bakımından biraz fazla 
kapsamlı olduğu söylenebilir. 
Mouradian’ın resimleri bizde büyük, 
önemli, güçlü yapıtlar karşısında 
duyduğumuz hayranlık ve şaşırma 
tepkilerini yaratmamaktadır. Bunun 
çok açık bir nedeni vardır: Bugünkü 
dünyanın ve bilhassa Mouradian’ın 
ürettiği estetik tamamıyla 
sekülerdir. Stendhal, Dostoyevski ve 
Freud duygularını çok daha mistik 
düzeylerde yaşamıştır. Mouradian 
ise çok bilinçli bir şekilde bu 
oluşuma, yaklaşıma karşı çıkmakta, 
yapıtının yaratacağı duygunun o 
anlamda bir mistisizm içermesini 
engellemekte, fakat izleyiciyle 
ilişkisini yine hayranlık/şaşkınlık/
etkilenme üstünden ama çok farklı 
terimlerle kurmaktadır.

Yapıtlarındaki sanatçı gücünden kaynaklanan bir husustur bu. Fakat bu kadarını söylemek yetersizdir. Mutlaka bunun 
ötesine geçen bazı unsurlardan söz edilmesi gerekir. Çünkü Stendhal sendromu sadece yapıtın gücüyle ilgili olamaz. 
Başka unsurları da içerir. Onların ne olduğunu çözümlemek bizi Mouradian’ın yapıtlarında daha ötede yer alan bazı 
unsurlara taşıyabilecektir. Gerçekten de Kristofer Lenz, bu konudaki makalesinde önemli bir noktayı işaret eder.11 
Stendhal sendromu üstüne düşünürken, bazı örneklerden hareket ederek, söz konusu tepkinin özünün sanat yapıtının 
dönüştürücü gücünden kaynaklandığını belirtir.

Bir izleyici Caravaggio’nun Baküs tablosu karşısında ciddi sorunlar yaşamış ve kimliğiyle ilgili bazı sonuçlara ulaşmıştır. 
Lenz konuyu çözümlerken, içeriğindeki cinsellik boyutu nedeniyle ilk sahibi tarafından saklanan ancak 1913 yılında 
Uffizi’nin bodrumunda kime ait olduğu bilinmez, çerçevesiz şekilde bulunan bu resmin öncelikle erkek eşcinselliğiyle 
ilgili bir duygu uyandırdığını kabul eder.12 Yüzündeki gülümsemeyle ve sırtından kaymış giysisiyle görünen, elindeki 
şarap kadehini izleyiciye uzatan, dünya nimetleriyle çevrili bu genç adam figürü taşkın bir görüntü sunmaktadır. Fakat 
Lenz devam eder ve bunun sadece bir ilk bakış düşüncesi olduğunu belirtir.

Ayrıntılı olarak düşünüldüğünde Baküs’ün Dionisus’la ilgisine değinir. Dionisus ilk dönemlerdeki inanışa göre 

10  Edson Jose Amancio, ‘Dostoyevsky and Stendhal’s Syndrome’, Arq Neuropsiquiatr 2005;63(4):1099-1103.
11  Kristofer Lenz, ‘Stendhal Syndrome’. Point. https://thepointmag.com/2015/examined-life/stendhal-syndrome. (1 Aralık 2017 günü ziyaret edildi.)
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Bacchus_(Caravaggio).
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into the light of day until the picture was discovered unframed, uncatalogued, and unattributed in the basement of the 
Uffizi galleries in 1913.12 Caravaggio’s work depicts a youth who, accompanied by earthly delights and dressed in a 
robe that has slipped off one shoulder, extends a goblet of wine towards the viewer with an inviting smile. Lenz goes on 
however and notes that these are only the initial impressions that this painting makes.

Considering the painting in greater detail, Lenz reminds us that Bacchus was the Roman name of Dionysus, an ancient 
Greek god who was resurrected and returned to the world after death. This leads him to a Neoplatonic interpretation, 
according to which the archetypes and divinities of antiquity continued to manifest themselves (however covertly) in 
Christian metaphysics. In this interpretation, Caravaggio was really depicting Christ: the wine in Bacchus’s goblet is 
no longer real wine but the transubstantiated blood that Christ shed to save mankind; the loosely-draped garment is a 
winding-sheet; the heart-shaped shadow of the wine decanter points directly towards the heart of Bacchus/Jesus. Thus 
in a trice all of the depictions of “earthly delights” have been transformed into the symbols of a religious, mystical, and 
metaphysical reality and what confronts the viewer is not the disrobed and sensual reality of Bacchus but rather these 
veiled references to Christ. The phenomena that give rise to the Stendhal Syndrome are precisely those which appear 
not superficially and at first sight but rather which lurk deep in our unconscious and which we cannot recognize except 
unconsciously.13

II
This then is the point at which Daron Mouradian’s art begins. Viewing these paintings we feel both admiration and 
speechlessness. One prerequisite for these sentiments is the excellence of the works’ aesthetics. At a time when artistic 
expression has become increasingly more problematic, the superior aesthetic level that this artist achieves must necessarily 
inspire admiration. This conclusion and sentiment transcend any and all manner of aesthetic choices. Yet even that is 
not enough to explain the existing situation, so we need to go further and take a look at the content of Mouradian’s 
work. Indeed in the context of the methodology that Lenz points to, the mechanism of the Stendhal Syndrome makes 
this necessary.

When considering it from this aspect, let us begin by noting that whatever it is that affects us in these paintings is 
concerned with their content. That content is both comprehensive and complex. Ultimately what we have here is artwork 
that is informed by symbols. Symbolism in and of itself may not have an impact on someone: its effect is created through 
the translation of the symbols in one’s unconsciousness. The unconscious impact of symbols however is cultural and 
by that we mean “culture” in the broadest sense: it doesn’t just consist of individual experiences but rather is formed 
out of every kind of material production, the modes of living, and the social hierarchies as well as the anthropological 
fundamentals which all of these incorporate. Today we know that the material resources and symbols created by any 
one culture can be experienced–quite vibrantly so–in another. Carl Jung’s concept of the collective unconscious is of 
vital importance in this respect.

What affects us when confronted by Mouradian’s paintings and what transcends the excellence of the works’ aesthetics 
consists then entirely of this: the dramatic effect of the symbols he uses. Those symbols are images which impact on 
humanity’s collective unconscious. There’s not even a single Mouradian painting that doesn’t incorporate such symbols. 
In each and every picture there are figures of animals and human beings which captivate and fascinate the viewer: figures 
which, as the occasion warrants, make us laugh, make us think, and–most important of all–make us uncomfortable. 
These images of animals and human beings sometimes appear quite mundane, sometimes exaggerated, and sometimes 
distorted.

Initially it is not difficult to answer the question of why these images have such an impact. As we noted and showed above 
in our discussion of the Stendhal Syndrome taking Caravaggio’s Bacchus as our point of departure, pictures can affect 
us because they correspond to various other images/phenomena that are entrenched in our unconscious. We should 
point out that, in this linear relationship, it is the “Other” associations of Mouradian’s animals (and even his people and 
machines) that affect us: of all of the gateways that lead into Mouradian’s art, that is one of the biggest.

12  https://en.wikipedia.org/wiki/Bacchus_(Caravaggio).
13  Ibid.
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öldükten sonra yeryüzüne gelecek olan tanrıdır. Bu niteliğiyle neo-Platonik bir değerlendirmeye açılmaktadır. Buna 
göre antik dönemin arketipleri ve tanrıları Hıristiyanlık metafiziğinde örtülü de olsa mevcuttur. Bu planda Caravaggio 
esasen İsa’yı resmetmiştir. Baküs’ün elindeki kadehi dolduran şarap değil İsa’nın insanlığın kurtuluşu için akıttığı 
kanıdır. Baküs’ün/Dionisus’un sırtından kaymış giysi kefendir. Şarap sürahisinin kalp şeklindeki gölgesi ise doğrudan 
Baküs’ün/İsa’nın kalbine yönelmiştir. Böylece dünyevi nimetler bir çırpıda dinsel, mistik, metafizik bir gerçekliğin 
sembollerine, anlatımına dönüşmüştür. Karşısındaki kişiyi etkileyen Baküs’ün ‘çıplak’ ve tensel gerçeği değil, bu gizli 
İsevi göndermelerdir. Stendhal sendromunu oluşturan olgular tam da bu ilk elde, yüzeyde, önde görünmeyen ama dipte 
duran ve bilinç dışımızla algıladığımız, bilinç dışımızda yerleşik ögelerle özdeşleştirdiğimiz hususlardır.13 

II
Mouradian’ın resmi tam da bu noktada başlar. Baştan beri yineliyoruz. Bu resimler karşısında duyduğumuz bir hayranlık 
ve suskunluk var. Bunu yaratan ilk koşul yapıtların mükemmel estetiğidir. Resim ifadesinin gitgide daha sorunlu bir 
hal aldığı bir dönemde Mouradian’ın yakaladığı yüksek estetik elbette hayranlık uyandıracaktır. Bu saptama ve duygu 
her türlü estetik tercihin ötesindedir. Fakat bu olgu tek başına yeterli değildir mevcut durumu açıklamaya. O zaman 
ötesine geçip yapıtların içeriğine bakmak şart olur ki, Lenz’in işaret ettiği yöntem çerçevesinde Stendhal sendromunun 
mekanizması da bunu gerektiriyor.

Bu yönden değerlendirince bizde 
etki uyandıran koşulun içerikle ilgili 
olduğunu belirterek başlayalım. 
Bu içerik kapsamlı ve karmaşıktır. 
Son kertede sembolizmlerin 
oluşturduğu bir resmin önünde 
duruyoruz. Sembolizm doğrudan 
insanı etkilemeyebilir. Onun bilinç 
dışındaki çevirisi (translation) 
söz konusu etkiyi yaratacaktır. 
Sembolizmin bilinç dışında 
oluşturduğu etki kültüreldir. Ve bu 
kültür en geniş manadadır. Sadece bir 
insanın biriktirdiklerini kapsamaz. 
Bütün insanlığın birikimini içerir. 
Tüm maddi üretim, tüm yaşama 
biçimleri, tüm hiyerarşik toplum 
kurguları, bunları barındıran 
antropolojik birikim bahsettiğimiz 
kültürü meydana getirir. Bugün 
herhangi bir kültürün ürettiği maddi 
birikimin de sembollerin de bir 
başka kültürde üstelik de çok canlı 
bir biçimde yaşadığını biliyoruz. 
Jung’un oluşturduğu ortak bilinç 
dışı kavramı bu bakımdan hayati 
derecede önemlidir.

Mouradian’ın resimleri karşısında 
bizi etkileyen, sahip oldukları 
muhteşem estetiğin ötesinde 
tamı tamına budur: Kullandığı 
sembollerin üzerimizdeki çarpıcı 

13 Kristofer Lenz, ‘Stendhal Syndrome’. Point. https://thepointmag.com/2015/examined-life/stendhal-syndrome. (1 Aralık 2017 günü ziyaret edildi.)
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The human, animal, and mechanical images and even the tiny fragments of landscapes that appear in Mouradian’s 
paintings affect us because, even though occasionally they may be executed with tremendous “objectivity”, they 
nevertheless conjure up in our minds the “realism” to be found in paintings by René Magritte, Paul Delvaux, and 
(occasionally) Salvador Dali. All of Mouradian’s work consists of paintings containing things which have been depicted 
with the utmost painterly sensitivity. This is the point at which the curtain of surrealism is raised in Mouradian’s art 
because all of his “things” are unconstrained be it by time, place, or context. They venture off into a new space of their 
own creation and this is what takes the viewer into a disconcerting dimension. This is a dramatic universe of voids and 
abysses and the fear of falling into them; this is a universe that psychoanalysis gives a great deal of thought to. In the 
presence of objects that are arrayed in ways that we’re not accustomed to we feel spooked. That feeling is something 
that was exploited to the utmost by Magritte, who pursued his own art entirely for that purpose even going so far as to 
transcend the language of painting with that of writing when he deemed it necessary to do so.

That is not the approach that Mouradian takes in the pursuit of his own art however: his approach is characterized by an 
extraordinary painterliness in which every object is executed “as it really is”. These objects however also have a certain 
eeriness about them and that eeriness quickly conveys us into the realm of the uncanny, something which is not to be 
found in either Magritte’s or Delvaux’s work. Uncanniness, for reasons that I shall touch upon below, is virtually the 
backbone of Mouradian’s art. Let us begin with the definition of uncanniness proposed by Freud, who used the word 
unheimlich for the concept and who noted that one of its shades of meaning was identical with its opposite heimlich, 
which is to say “canny”.14 For example the eye is an object/asset/phenomenon which creates/safeguards canniness and 
which also creates/confounds it. In the same essay Freud considered the short stories of E. T. A. Hoffmann and noted 
that uncanniness was one of their central elements.

So it is possible to refer to the emotion that Mouradian’s work creates as “uncanniness”. After all, objects that are quite 
familiar and close to us may suddenly seem unnerving in the context of these pictures. That feeling may have something 
to do with the matter of proportionality: a tremendously oversized fish, bird, or human being as well as creatures and 
objects rendered so “up close and personal” are naturally going to provoke apprehension. That’s because, be they objects 
or creatures, what renders them safe in our minds is the distance between us and them. Fear begins at the point where that 
distance ends, is transgressed, and is overcome. That is the feeling that is exploited by Mouradian: we are disconcerted 
by things–by realities–which are visually too close and too big.

III
Nonetheless there is another point that goes beyond everything that’s been said so far. While the source of the uncanniness 
in Mouradian’s work consists of all of these elements, there is yet another concept lying beyond uncanniness and that 
is irony. However subtle, acceptable, or enjoyable a concept irony may seem to us, it is in reality quite a harsh one. That 
is why Freud noted that irony could be understood “without any need for bringing in the unconscious.15 According 
to Freud, irony is caused by a collision of contrasts. Being ironical is not the same as telling jokes: it differs from joke-
telling and is a separate “sub-species of the comic”. Irony’s essence lies in saying the opposite of the meaning one intends 
to convey to the other person. However the critical point of irony is this: someone being ironical says one thing and 
yet somehow or other manages to make the other person understand exactly the opposite of what he says. This is 
achieved in speech through tone of voice and/or gestures and in writing through “stylistic indications”. In brief, irony 
may arise–and does arise–any time one’s listener expects that something else was going to be said. The point that Freud 
emphasized was that while joke-telling was related to the unconscious, irony by contrast was an explicitly deliberate 
form of communication and therefore not associated with the unconscious.16

One thing that is clear from Freud’s analysis is that he was talking specifically about verbal irony but for our purposes 
here that is not a problem. Of course visual irony may have other dimensions of its own but those are just dimensions 
and they do not preclude or alter the structural reality of the matter. This is why all of Mouradian’s paintings may be 

14  Sigmund Freud, The Uncanny, trans H. Houghton (London: Penguin, 2003).
15  Sigmund Freud, Jokes and Their Relation to the Subconscious in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Freud volume VIII (1905) J. Starchey (London: 
Penguin Books, 2001), 174.
16  Ibid.
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etkisi. Söz konusu semboller insanın ortak bilinci 
dışında etkili olmuş görüntülerdir. Bunlar hayvan ve 
insan resimleridir. Mouradian’ın bu ögeleri içermeyen 
bir tek resmi söz konusu değil. Bütün resimlerinde 
bakanı yakalayan, etkileyen, yeri geldiğinde güldüren, 
yeri geldiğinde düşündüren, hepsinden önemlisi yeri 
geldiğinde rahatsız eden hayvan ve insan görüntüleri 
söz konusudur. Bunlar bazen gayet olağan görünen, 
bazen abartılmış, bazense çarpıtılmış hayvan ve insan 
figürleridir.

Bu görüntülerin neden bu kadar etkili olduğu sorusunu 
cevaplamak başlangıçta zor değil. Yukarıda Stendhal 
sendromunu Caravaggio’nun Baküs isimli yapıtından 
hareketle anlatırken belirttiğimiz gibi resimler bilinç 
dışımızda yerleşik bazı başka görüntülere/olgulara 
karşılık geldiği için bizi etkiler. Bu saptamayı yaptık. 
İşte bu lineer ilişki içinde Mouradian’ın hayvanlarının 
hatta insanlarının ve makinelerinin ‘öte’ anlamlarının 
bizi etkilediğini belirtmek gerekir. Ve bu Mouradian’ın 
resimlerine açılan en büyük kapılardan biridir.

Mouradian’ın resimlerindeki insan, hayvan, makine 
hatta çok küçük parçalar halinde görünen peyzajlar 
bizi etkiler çünkü bunlar yer yer büyük bir ‘nesnellikle’ 
çizilmiş olsalar da, tıpkı Magritte’in, Delvaux’nun, 
kısmen Dali’nin resimlerindeki ‘gerçekliği’ bize 
çağrıştırır. Bunların hepsi mükemmel bir ressamsı 

hassasiyet içinde resmedilmiş nesneleri içeren resimlerdir. O noktada da gerçeküstücülüğün perdesi açılır. Çünkü tüm o 
nesneler zaman, mekan ve bağlam ilişkisinden koparılmıştır. Yarattıkları yeni uzamda açılırlar ve bu izleyeni irkiltici bir 
boyuta taşır. Psikanalizin üstünde hayli düşündüğü boşluğun, uçurum ve düşme korkusunun, düşlerin çarpıcı evrenidir 
bu. Kendisini alıştığı nesneler düzeni içinde hissetmeyen insan ürkecektir. Magritte bu anlayışın büsbütün üstüne gider. 
Nesnelerin ilişkiler düzenini büsbütün bozar. Resmini bütünüyle bu amaç doğrultusunda gerçekleştirir. Hatta yeri 
geldiğinde resmin dilini yazının diliyle aşmaya çalışır.

Mouradian’ın resmi bu yaklaşımda değildir. Olağanüstü derecede ressamsıdır. Bütün nesneler ‘oldukları gibi’ 
resmedilmişlerdir. Fakat bir ürkütücülükleri vardır. Bu ürkütücülük hızla Magritte’de ve Delvaux’da olmayan bir 
tekinsizlik duygusuna bizi taşır. Tekinsizlik duygusu, aşağıda değineceğim nedenlerle birlikte, Mouradian’ın resminin 
adeta belkemiğidir. Bunu Freud’un getirdiği tekinsizlik tanımı hazırlar. Freud, unheimlich diye saptadığı bu kavramın 
heimlich yani tekinlik sağlayan olguyla aynı olduğunu belirtiyordu.14 Mesela göz hem tekinlik yaratan, koruyan hem de 
tekinsizlik yaratan, kahreden bir nesne/varlık/olgudur. Nitekim bilinen yazısında Hoffmann’ın masallarını ele alır Freud 
ve masalsı dünyanın tekinsizlik duygusunun asal ‘mekanı’ olduğunu belirtir.

Mouradian’ın yarattığı duyguyu, evet, tekinsizlik şeklinde tanımlamak mümkün. Neticede bize çok tanıdık ve yakın 
gelen bazı nesneler bu resimlerde ansızın ürpertici olabiliyorlar. Bu duygu ebatla ilgili olabilir. O düzeye büyütülmüş 
balık, kuş, insan, o kadar ‘yakından’ resmedilmiş yaratıklar ve nesneler doğallıkla çekingenlik yaratır. Çünkü nesneleri 
olsun yaratıkları olsun bizim için güvenli kılan aramızdaki mesafedir. Korku; mesafenin bittiği, aşıldığı ve aşındığı yerde 
başlar. Mouradian bu gerçeğin üstüne gidiyor. Yakın planda, büyütülmüş gerçeklikler olarak gördüğümüz ‘tipler’ bizi 
irkiltiyor.

14  Sigmund Freud, The Uncanny. Çev. H. Houghton. London: Penguin, 2003.
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dealt with in this context and under this heading. Indeed what someone viewing these paintings expects to see when he 
looks at them is the elements which they proclaim or make known or (to use the term employed in linguistics) which 
they enunciate. Without irony these pictures wouldn’t be these pictures: they would be completely different in terms of 
both their structure and their discourse. Getting back to Freud again: someone viewing these paintings immediately 
recognizes their ironical dimension and understands that these pictures are “saying” something else.

However we need to insistently 
emphasize one aspect of these 
paintings which contradicts what 
Freud wrote: the visual and not 
the verbal elements in Mouradian’s 
paintings definitely speak to the 
unconscious. (This is the point 
that Freud missed in his insistence 
on verbal irony.) Of course all of 
the artist’s visual elements have 
meanings that are entrenched in 
our unconscious. They compel us 
in that direction and thus lead us 
towards the realm of the uncanny 
that we mentioned a while ago. 
Mouradian’s fish, aircraft, baskets, 
mustachioed fat men, and flashy 
women are not only and simply 
comical elements: they transcend 
that by virtue of the definition of 
irony. Each one is invested with 
operational dynamics of its own; 
each one calls attention to its 
contradiction (antithesis). Thus 
does Mouradian’s art advance along 
a double axis: his paintings are 
amusing and pleasurable because 
their discourse is ironic; they are 
eerie and uncanny because their 
references appeal directly to the 
unconscious.

Well then is this irony achieved 
only through the paintings’ visual elements? Or are there other elements–or aspects of them–that provoke feelings of 
irony? We can answer that question by having recourse to the work of two very different authors. The first we shall take 
a look at is Soren Kierkegaard, an early 19th-century Danish philosopher who wrote a whole book on the subject of 
irony in which he referred to it as infinite absolute negativity. It is that because the ironic subject is forced to constantly 
advance the opposite of everything and to divorce everything from its own reality in order to preserve itself in negative 
independence of everything.17

Although Kierkegaard’s definition of irony has been the subject of much debate, his notion of “negative independence” 
is important for us here. In the context of Mouradian’s work, the negativity applies not to the viewer but rather to the 
artist and it is unquestionably indicative of a dialectical perspective which refuses to surrender to the reality of truth 

17  Soren Kierkegaard, The Concept of Irony: With Continual Reference to Socrates, trans & ed H. V. Hong and E. Hong (Princeton: Princeton University Press, 1989). This book is 
thoroughly Hegelian in its reasoning and this makes the text even more interesting. Kierkegaard also discusses Johann Gottlieb Fichte, which brings another whole dimension to 
the matter. The book’s limitations need to be kept in mind in light of this however.
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III
Yine de bütün bunları aşacak bir nokta var. Mouradian’ın yapıtlarındaki tekinsizlik duygusunun kaynağı tüm bu 
ögeler olmakla birlikte daha ötede yer alan bir başka kavramdır, ironidir. Gerçekten de ironi aslında yumuşak kabul 
edilen, benimsenen, haz duyulan bir kavram olmakla birlikte haddinden fazla sert bir kavramdır. Bu nedenledir ki, 
Freud, “İroni bilinç dışını ortaya getirmeye gerek duymaksızın anlaşılabilir” diyordu.15 Freud’a göre ironiyi var eden 
zıddıydı. İroni, şaka değildi. Ondan farklıydı ve komik olanın bir alt kategorisiydi. Özünü insanın başkalarına iletmek 
istediğinin tam zıddını söylemesi oluşturuyordu. Fakat kritik nokta şuydu: İroni yapan bir şey söylüyordu ve şu veya 
bu şekilde asıl söylemek istediğinin tam da onun zıddı olduğunu karşısındakinin anlamasını sağlıyordu. Bunun yolu 
‘stilistik göstergeler’ (stylistic indications) yaratmaktan geçiyordu. Kısacası ironi karşıdakinin başka bir şey söylenmesini 
beklediği anda doğabilir, oluşabilirdi. Freud’un özenle vurguladığı nokta, bütün bunlardan sonra şuydu: Şakalar bilinç 
dışıyla ilgilidir, fakat, hayır, ironi açık bir iletidir ve bu nedenle de bilinç dışıyla ilgili değildir.16

Freud’un bu çözümlemesinde doğrudan doğruya sözel ironiyi kastettiği bellidir. Fakat bu bir sorun teşkil etmez. Elbette 
görsel ironinin daha farklı boyutları olabilir. Ama onlar boyutlardır. İşin yapısal gerçekliğini dışlamaz ve dönüştürmez. 
Bu nedenledir ki, Mouradian’ın resimleri tümüyle bu bağlamda, bu kapsamda ele alınabilir. Gerçekten de bu, yapıtlar 
karşısına geçenin görmek istediğini -eğer dilbilimin bir terimiyle ifade edersem sözcelem (enunciation) haline getiren, 
yani o resmi resim yapan unsurdur. Yani bu resimlerdeki ironi resmin dilini/anlatımını meydana getiren unsurdur. 
İroni olmasaydı bu resimler bu resimler olmayacaktı. Yapı ve söylem olarak tümüyle farklı olacaktı. Ama yine Freud’a 
dönersek, izleyen bu resimlerdeki ironik boyutu derhal görür. Bu resimlerin başka bir şey ‘söylediğini’ anlar.

Ama Freud’un söyledikleriyle çelişen bir boyutu ısrarla vurgulayalım: Mouradian’ın resimlerindeki söz değil ama 
görsellik düzeyi (Freud’un söylemsel ironide ısrar ederek ihmal ettiği nokta budur) bilinç dışına kesinlikle ses yöneltir. 
Elbette bütün o görsel unsurların bilinç dışımızda yerleşik anlamları vardır. Bizi oraya iterler ve daha önce değindiğimiz 
tekinsizlik boyutu bu yoldan önümüze açılır. Balıklar, uçaklar, sepetler, şişman ve bıyıklı adamlar, şişman ve gösterişli 
kadınlar sadece ve basit birer komik unsuru değildir. İroninin tanımı gereği onları aşar. Kendisine özgü dinamikleri 
işletir. Çelişkileri (zıtlıkları) vurgular. Böylece ikili bir eksende ilerlemektedir Mouradian’ın resmi. Söylem olarak ironik 
planda işleyen ve hoşluk/zevk yaratan bu resimler referans düzeyinde doğrudan bilinç dışıyla ilişkilenerek ürkütücü, 
tekinsiz bir nitelik kazanırlar.

Peki, bu ironik olgu sadece görsel unsurlar aracılığıyla mı sağlanıyor, o duyguyu yaratan başka bir olgudan, elemandan 
söz etmek olanağı var mıdır? Bu soruyu iki farklı düşünürün değerlendirmesiyle birlikte yanıtlamak mümkün. Önce 
ironi konusunda bir kitap yazmış olan Kierkegaard’a bakalım. Danimarkalı filozof kitabında ironiyi ‘sonsuz mutlak 
olumsuzluk’ (infinite absolute negativity) olarak nitelendiriyordu. Böyleydi, çünkü, ironiyi kuran özne kendisini her 
şeyden olumsuz yönde bağımsızlaştırmak (negative independence) için sürekli olarak her şeyin zıddını ortaya getirmek, 
her şeyi kendi gerçekliğinden (reality) uzaklaştırmak zorundadır.17 

Kierkaagard’ın bu tanımı çok tartışılmıştır. Yine de ‘negatif bağımsızlık’ kavramı önemlidir. Buradaki negatif kavramı, 
Mouradian bağlamında, izleyiciyi değil elbette ressamı kapsamaktadır ve kuşkusuz gerçeğin gerçekliğine teslim olmayan 
ama ondan da kopmayan diyalektik bir perspektifi işaret eder. Söz konusu bağımsızlık izleyeni de sürekli olarak diken 
üstünde tutan bir husustur ki, onu ironinin başka bir özelliği saymak gerekir. Bir yanıyla nesneye yani izleyene el uzatan, 
onu sürekli olarak gözeten, çeken bir söylem ama bir yandan da ona teslim olamayan bir tutum.

Mouradian’daki ironinin işleyişiyle ilgili sorduğumuz, “İroniyi yaratan nedir” sorusuna ikinci cevabı bu konudaki en 
dikkat çekici kitaplardan birini yazmış olan Douglas Muecke verir. Muecke, ironiyi tanımlarken önemli bir öge daha 
katar işin içine ve ironide bir ‘masumiyet’ (innocence) boyutu olduğunu ekler.18

15  Freud, Jokes and Their Relation to Subconscious. Çev. J. Strachey. The St. Complete Psychological Works of Sigmund Freud. V. VIII (1905). London: Penguin Books, 2001; s. 174.
16  Yagy.
17  Soren Kierkegaard, The Concept of Irony: With Continual Reference to Socrates. Ed ve çev. H. V. Hong ve E. Hong. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989. Bu kitabın 
Hegelci bir muhakeme izlediği açıktır ve bu metni elbette daha da çekici kılar. Ayrıca Fichte’yi de tartışır Kierkegaard ki, bu başlı başına bir başka boyuttur. Kitabın kısıtlamalarını 
da yine bu bağlamda değerlendirmek gerekir.
18  Douglas Muecke, Irony. London: Methuen, 1970.
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but which nonetheless does not break with it. This independence is something that keeps the viewer constantly on edge, 
a fact which should be considered another instance of irony itself. This is a discourse which constantly reaches out to, 
which is constantly mindful of, and which attracts the object (which is to say the viewer) on the one hand while also 
maintaining an attitude that will not surrender to the object on the other.

The other answer to our question of “What creates irony?” with respect to the function of irony in Mouradian’s work 
is supplied by Douglas Muecke, the author of one of the most interesting books ever written on this subject. In his 
definition of irony, Muecke introduced another important element to the mix by saying that one of its dimensions was 
innocence.18

This is a truly crucial point, for without innocence it’s impossible for there to be irony. Likewise it should also be obvious 
that, without innocence, other object-subject conflicts will arise. In the case of Mouradian’s art, the concept of innocence 
is a vital one. Indeed more than anything else it is the feeling of innocence which they impart that makes these works 
so delightful. These paintings embody and reveal a universe of “serious” innocence which to a certain extent reflects 
childishness and the playfulness that is one of innocence’s essential components.

As we just said, what these paintings appear to express at first sight is the emotion of playfulness but obviously not all the 
games that get played are innocent. However Mouradian’s tremendously successful addition of innocence to the stage/
theater he creates draws the viewer into the canvas/scene after which he begins step-by-step to experience the emotions 
we mentioned: canniness, paradox, and an irony that transcends levity. It is precisely here that we should seek the source 
of this artist’s success: his work is simultaneously playful, innocent, and uncanny. That’s something that very few artists 
manage to achieve.

IV
We are now in a better position to touch upon yet another issue that needs to be addressed in order to assign these 
qualities to their proper places in Mouradian’s art: the surrealistic approach that we mentioned in passing above. Our 
use of the word “approach” is deliberate for Daron Mouradian is no surrealist in the well-known or conventional sense. 
To draw comparisons between his paintings and those of a Man Ray or a Max Ernst would be as wrong as it would be 
meaningless. We have already considered Mouradian in light of the work of Magritte, Delvaux, and (to a degree) Dali 
for those are the primary names of the surrealistic landscape and of the category to which Mouradian belongs and with 
which he can be compared. That is because the surrealistic attitudes of Ray and Ernst cannot be associated with those of 
the other three artists. The reason is this: neither Ernst nor Ray establish any discursive relationships among the elements 
(object, time, place) in their works; instead by adopting an entirely nihilist attitude through an approach which today we 
might call Duchampian, these two artists are located at a point that is more inclined to Dadaism.

The justification for this is to force the meanings which substances and articles (which is to say objects) impart and do 
not impart onto a much more abstract plane and to disrupt the ontological textures which those objects establish with 
their surroundings and which invest them with their own realities. For artists like Ray and Ernst, what is important is 
not the imaginative or abstract nature of a situation but rather the existence of an object. Ray and Ernst interrogate what 
a thing will express at the point where it crosses a boundary line. The deformation of an object is not an issue: what they 
dwell upon instead is the unrelatedness of an object and the other meanings which the object expresses. Other artists by 
contrast adopt an attitude towards existence that embraces all of these things. This is also why Mouradian is associated 
with surrealism only in the existential sense: surrealism provides a basic philosophical anchor but does not lead the 
artist into ontological explorations.

Mouradian’s position in surrealism is important from the standpoint of the impact of alienation in his work. Taking 
the approach that surrealism is not a destination but rather a path, Mouradian forces the elements which make up the 
theater he creates into alienated relationships with their surroundings. Every thing is complete and properly set in place 
but what is created is a baffling world in which objects lack/are shorn of their everyday and commonplace realities. 
What is important here is that this world is not the world of everyday living or the world of the ordinary. This is also why 

18  Douglas Muecke, Irony (London: Methuen, 1970).
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Gerçekten can alıcı bir olgudur 
bu. Masumiyet olmaksızın 
ironinin kendisini gerçeklemesi 
olanaksızdır. Söz konusu 
masumiyet gerçekleşmezse nesne-
özne arasında başka çatışmaların 
doğacağı aşikardır. Masumiyet 
kavramı Mouradian’ın yapıtları 
bakımından hayatidir. Bu 
yapıtlara belki de her şeyden daha 
fazla tadını veren yansıttıkları 
masumiyet duygusudur. Bir 
ölçüde çocuksuluğu ve onun 
ayrılmaz parçası olan oyun 
duygusunu yansıtan bu resimlerin 
içerdiği, ortaya koyduğu ‘ciddi’ bir 
masumiyet evreni bulunur. 

Dediğimiz gibi bu büyük ölçüde 
bu resimlerin ilk bakışta dışa 
vurduğu oyun duygusunun bir 
uzantısı. Ama her oyunun masum 
olmadığı açık. Oysa Mouradian 
kurduğu sahneye/tiyatroya büyük 
bir başarıyla masumiyeti ekleyince 
izleyici tuvalin/sahnenin içine 
çekiliyor ve oradan adım adım 
değindiğimiz duyguları yaşamaya 
başlıyor: Tekinsizlik, çelişkiler, 
şaka ötesi bir ironi. Ressamın 
başarısını tam da burada aramak 
gerek: Hem oyunsu ve masum 
hem tekinsiz. Bu diyalektik pek az 
ressamda bulunabilir.

IV
Mouradian’ın resmindeki bu niteliklerin yerli yerine oturması için gerekli bir diğer katmana şimdi daha rahat 
değinebiliriz. Bu, yukarıda değinip geçtiğimiz gerçeküstücü yaklaşımdır. ‘Yaklaşımdır’ dememiz tesadüf değil. Mouradian, 
bildiğimiz klasik manada bir gerçeküstücü değildir. Onun resimlerini bir Man Ray’le veya bir Max Ernst’le mukayese 
etmek anlamsız olduğu kadar yanlıştır. Sürrealist perspektif içinde Mouradian’ı zaten karşılaştırılabileceği ve ait olduğu 
kategorinin önde gelen isimlerinden Magritte, Delvaux ve kısmen Dali’yle birlikte düşündük. Çünkü, Ray ve Ernst’in 
sürrealist tavırları da diğer üç ressamla irtibatlandırılamaz. Nedeni şudur; Ernst ve Ray yapıtlarında nesneler, zaman 
ve mekan ilişkileri bakımından ‘gidimli’ (discursive) bir ilişki kurmazlar. Bu sanatçılar daha ziyade bugün Duchampçı 
diyeceğimiz bir yaklaşımla büsbütün nihilizan bir tutum içine girerek Dadaizme daha açık bir noktada dururlar.

Bunun nedeni maddenin ve eşyanın, yani nesnelerin tek başlarına ifade ettiği ve etmediği anlamı çok daha soyut bir 
plana itmek, onların çevreleriyle kurduğu ve kendilerine gerçekliklerini kazandıran ontolojik dokularını bozmaktır. Bir 
durumun düşselliği veya soyutluğunu değil bir nesnenin varlıksallığını önemserler. O varlığın sınır ötesine geçtiği yerde 
ne ifade edeceğini sorgularlar. Nesnenin deformasyonu bir mesele değildir. Nesnenin ilişkisizlik durumunun, nesnenin 
kendisi olarak ifade ettiği öte anlamın üstünde dururlar. Oysa diğer ressamlar bütün bunları kuşatacak bir varoluş tavrı 
gösterirler. Bu nedenle de Mouradian egzistansiyel manada sürrealizmle ilişkilidir. Bu onda bir temel felsefedir. Ama 
ontolojik sorgulamalar içinde değildir.
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the arrival of art on the scene is exciting: art is a world which transcends that which is everyday and commonplace. No 
matter what how much one may adhere to realism, creating a world that is outside the ordinary lies at the core of art’s 
existential meaning and both the laws and the rules of that world will be unique.

However if this strange world remains in close contact with the ordinary one, it may ensnare its own unique reality 
or render its reality unique. This indeed is exactly what Mouradian does: grasping life-as-we-know-it with one hand, 
he feeds it with things that will transport it to a world of dreams and eventually compels it towards bewilderment. A 
viewer immediately sees that the game-like, theater-like, and dreamlike aspects of these paintings are different from 
those of many surrealists but that does not keep him from being surprised. This is one of the fundamental features 
underlying the paintings that Mouradian does. This is also why Mouradian produces paintings that are always devoid of 
tragedy whereas tragedy is an emotion that is never diminished or absent even in the work of the surrealistic artists to 
which I referred and with which I drew comparisons. That said, Mouradian’s work does inspire feelings of eeriness and 
bewilderment even if they’re not tragic. The ability to achieve the same effects in art that lacks tragedy (which is much 
more efficient at inspiring such feelings) is quite an accomplishment in and of itself.

V
After consideration however we must admit that there may be other artists in the history of art whose work manifests 
the qualities and depth of Daron Mouradian’s paintings. Foremost among these is Hieronymus Bosch. Indeed it is quite 
possible to identify certain parallels and relationships in the works of the two. Foremost among these parallels is a rich, 
painterly, and mischievous imagination 
that underlies the creation of their 
respective worlds. Having said that 
however we also must immediately make 
it clear that such a comparison requires 
first and foremost that we be aware of 
the anachronism that is inherent in it 
and that we avoid all of the usual pitfalls 
that such asynchronicity implies. First 
of all Bosch produced his work in line 
with his own worldview at a time when 
there were no conscious or systematic 
“artistic movements” such as we would 
recognize today.19 Mouradian by contrast 
is possessed of an artistic, aesthetic, 
and technical awareness that is utterly 
unlike that of Bosch. Nonetheless the 
works of both artists do conjure up some 
immediately recognizable similarities in 
our minds.

As an artist, Bosch was capable of 
producing scenes that are much more 
severe (we may even say more savage) 
than anything like those of Mouradian. 
Through his art, many aspects of which 
have yet to be fully resolved, Bosch 
created a world which transcends 
surrealism. Having said that however, 
we may also easily say that Bosch’s world 
has no counterpart with our own. For 

19  Sources for these views about Bosch may be found in Nils Buettner, Hieronymus Bosch: Visions and Nightmares (New York: Reaktion Books, 2016).
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Sürrealizmin bu pozisyonu Mouradian’ın yapıtındaki yabancılaştırma etkisi bakımından önem taşır. Sürrealizmin 
amaçsal değil araçsal olduğu bu yaklaşım içinde Mouradian, kurduğu tiyatroyu meydana getiren elemanları çevreleriyle 
yaşadığı ilişkiler içinde bir yabancılaşmaya iter. Her şey tamam ve yerli yerindedir. Fakat nesnelerin gündelik ve sıradan 
gerçeklik içinde olmadığı/bulunmadığı şaşırtıcı bir dünya yaratılır. Burada önemli olan bu dünyanın gündelik hayatın, 
gündeliğin dünyası olmayışıdır. Resmin devreye girişi de bu nedenle heyecan vericidir. Resim gündelik ve sıradan olanın 
dışında bir dünyadır. Dileyen realizmi sonuna kadar benimser. Ama sanatın varlık manasındaki özü budur: Sıradan 
olanın dışında bir dünyayı oluşturmak. Bu dünyanın yasaları ve kuralları özgül olacaktır.

Ama bu garip (strange) dünya eğer gündelik olanla dirsek temasını sürdürürse kendi özgül gerçeğini yakalayabilir 
veya gerçeğini özgülleştirir ki, Mouradian’ın yaptığı tam da budur: Bir elini bildiğimiz hayatın içinde tutmak ama onu 
düşlerin dünyasına taşıyacak elemanlarla beslemek ve nihayet onu öteki eliyle şaşırtıcı bir düzleme doğru itmek. İzleyici 
bu resimlerin oyun, tiyatro, düş yanını, birçok gerçeküstücüde olduğundan daha farklı biçimde, hemen görür ama yine 
de şaşırmaktan kendisini alamaz. Bu, Mouradian’ın yaptığı resmin temel varoluş özelliklerinden biridir. Bu nedenle de 
Mouradian asla trajik olmayan bir resim geliştirir. Oysa andığım ve kendisiyle paraleller çizen gerçeküstücü ressamlarda 
bile eksilmeyen ve hiç kaybolmayan bir trajedi duygusu vardır. Bununla birlikte trajik olmasa da Mouradian’da bir 
ürküntüden ve şaşkınlıktan söz ediyoruz. Bu duyguları yaratmak bakımından çok daha verimli olan trajedinin olmadığı 
bir resimde aynı izlenimleri yakalamak başlı başına bir niteliktir.

V
Düşününce Mouradian’ın resimlerindeki bu düzenin ve bu derinliğin tarihin içinde bazı ressamlarda bulunabileceğini 
söylemeliyiz. Onların başında Bosch gelir. Gerçekten de onunla Mouradian arasında bazı koşutluklar ve ilişkiler kurmak 
mümkündür. Bu koşutlukların başında her iki ressamın dünyasını da oluşturan zengin, ressamsı, oyuncu muhayyile 
yer alır. Bununla birlikte hemen belirtelim; böyle bir karşılaştırmanın içerdiği doğal anakronizmanın farkında olmak 
ve doğabilecek olağan tuzaklardan kaçınmak şarttır ve bir önkoşuldur. Her şeyden önce Bosch herhangi bir bilinçli ve 
sistematik akımın, sanat hareketinin olmadığı bir dönemde kendi dünya görüşü doğrultusunda üretiyordu yapıtını.19 
Mouradian ise onunla mukayese edilemeyecek bir sanat, estetik ve ressamlık bilincine sahiptir. Yine de iki ressamın 
yapıtı akla hemen benzerlik çağrışımlarını getirir.

Bosch, Mouradian’a nazaran çok daha sert, neredeyse vahşi denebilecek sahneler kurgulayan bir ressamdır. Bugün hala 
yeterince çözümlenemeyen bir yaklaşımla ürettiği resimlerinde gerçekten sürrealizmi de aşan bir dünya kurgulamıştır. 
Ne var ki, bu dünyanın bir karşılığının olmadığı da rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla Bosch bütün o garip, ayrıksı, 
şaşırtıcı ‘yaratıkları’ ve sahneleriyle Mouradian’ın dünyasından hayli farklı bir yerdedir. 

Sürrealizmin daima bir gerçekliğe tekabül ettiğini, meselenin bu anlayış içinde bir transpozisyon olduğunu belirttik. Zaman 
ve mekan kaydırmasından nesnenin tekabül ettiği gerçekliğe ait zeminin değiştirilmesine ve nesnenin bağlamından 
koparılmasına kadar bir dizi araçla bu anlayış yaratılır. Oysa Bosch’ta böyle bir kaygı yoktur. Büyük sahnelerini dolduran 
sayısız figürün tekrarına, üst üste yığılmasına dayalı bir yoğunluk vardır. Kaotik bir ortam söz konusudur Bosch’ta. 
Her figür ve eylemi ayrı bir gariplik taşır ve ayrı bir momentuma sahiptir. Bunların yan yana gelmesi de herhangi bir 
bütünlük meydana getirmez. Dolayısıyla bu resimleri en açık şekilde fantastik diye nitelendirmelidir.

Mouradian ise bu sularda değildir. Figürlerinin zemin-zaman kaydırmaları muhakkaktır. Bize olmayan bir dünyadan 
esinler getirirler. Garip uçaklar, balonlar, planörler, makineler ve garip tipler vardır. Fakat tümüne bir karşılık buluruz. 
Neticede abartılmıştır, tiyatro elemanına dönüştürülmüştür ama insanlar, makineler ve hayvanlar gündelik hayatın 
gerçekliğini üstlerinde taşırlar. Bize farklı bir dünyadan izlenimler aktarırlar. O dünya fantazmaların dünyasıdır ve 
bunda kuşku yoktur. Ama fantastik, Bosch’unkine benzer bir dünya asla değildir. Nedeni şu…

‘Olmayan’, hiç olmayan bir dünyayı resmetmez Mouradian. Daha önce değindiğimiz gibi komik ögesini kullanarak, ona 
açılarak, bizi gerçek dünyanın gerçekliğinden uzaklaştırmakla yetinir. Bu nedenle de resminde sürrealist izler öne gelir. 
Mouradian orada durur ve o noktayı dikkatle muhafaza eder. İleri gitmez. Resminin tekinsizlik duygusu yaratmasının 

19  Bosch konusunda bu görüşlerin kaynağı olarak şu yapıta bakılabilir: Nils Buettner, Hieronymus Bosch: Visions and Nightmares. New York: Reaktion Books, 2016.
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this reason the location of Bosch’s world with all of its weird, eccentric, and shocking “creatures” is quite different from 
that of Mouradian’s. We noted above that surrealism always corresponds to a “real” reality in which things are transposed 
with that realism in mind. This transposition involves the use of an array of tools ranging from the shifting of time and 
space on the one hand to altering the foundations of the reality to which objects belong and disconnecting objects from 
their context. That was not a concern of Bosch’s art, in which we frequently see a denseness of figures repeated infinitely 
and heaped up upon one another. Chaos is a characteristic feature of Bosch’s work: each and every figure and action 
depicted is invested with a unique strangeness and energy of its own. Although they are strewn about together, Bosch’s 
objects do not create a unified whole. The most cogent thing one can say about Bosch’s paintings is that they are fantastic.

Mouradian for his part is somewhere else entirely. That his figures are shifted in spacetime is certainly true and they 
bring revelations from a world that is not our own, a world of strange airplanes, balloons, gliders, and machines and 
peculiar characters. They figures all have “real” counterparts that we can identify: it’s just that they are exaggerations, 
actors on a stage. Mouradian’s people, machines, and animals still bear the features of their everyday lives but what they 
reveal to us is their impressions of a different world. Daron Mouradian’s world is a world of phantasms–make no mistake 
about that–but it is nothing like the fantastic world of Hieronymus Bosch. As for the reason…

Mouradian does not depict a world that doesn’t exist or never existed. As we noted above, he employs and expands upon 
comical elements and is satisfied when he has distanced us from the reality of the real world. This is also why surrealism 
emerges to the fore in his art. This is the point at which Mouradian stops and is careful to remain, never going any 
further. The actual or potential transformation of that which is into that which is not is also one reason why his work 
creates feelings of uncanniness.

This transitivity is really what makes Mouradian’s work so disquieting. In his case, there always exists the possibility of 
being left suspended above an abyss or trapped on its edge. In Bosch’s case, the artist has said everything there is to be 
said and parted the gates of Hell for us to boot: everything is right there, visible, and explicit. Bosch doesn’t even give 
us a chance to use our imagination whereas constantly provoking our imagination is what Mouradian is trying to do.

For the viewer, this transitivity also creates a boundary that separates the dreamlike atmosphere of reality and the 
reality of the dream from each another. As we also noted earlier, imaginariness is one of the fundamental constituents 
of surrealism. It is through dreams that the human mind disconnects from reality but dreams do not transcend reality:–
on the contrary, reality encompasses dreams and dreams take shape within the ground that reality stipulates. That is 
the starting-point of psychoanalysis, which involves the act of translation. This is exactly what we experience in our 
encounters with Mouradian’s paintings: they confront us with a dreamlike state of reality and with the real-life state 
of a situation that we might happen upon in a dream. Let us also not forget that dreams are likewise considered to be 
uncanny. That is why every school of mysticism has concerned itself with them.

VI
Let us now address the final element that contributes to Mouradian’s success: the grotesque.

So far we have considered Mouradian’s works and all of their constituent elements in a variety of contexts. Nonetheless 
one of the most important cornerstones of Mouradian’s figurative painting is their grotesqueness. All of his dreamlike 
characters and exaggerated figures are indirect manifestations of the grotesque. “Grotesque” is a difficult and complex 
subject and one that is fraught to the same degree. In ancient Greek art, grotesque figures appear frequently, especially 
in so-called “Alexandrian” terracotta statues. Bosch is generally acknowledged to have been an artist of the grotesque. 
However it was not until the Renaissance and 16th century that the grotesque was dealt with in anything like a systematic 
fashion. The most important thing to be noted about the history of the grotesque in art is the difficulty involved in 
coming up with a single, all-embracing definition of it. Some include Francisco Goya and Francis Bacon in grotesque’s 
pantheon; others see a direct link with surrealism and thus include, for example, René Magritte as well.

Nevertheless Justin Edwards and Rune Graunlund provide us with a cogent analysis and classification of the subject.20 

20  Justin Edwards & Rune Graunlund. Grotesque (London: Routledge, 2013).
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bir nedeni de budur: Olanın olmayana dönüşmesi, 
dönüşebilecek olması.

Bu geçişkenliktir asıl tedirginliği yaratan. Arada, 
uçurumda asılı kalmak veya uçurumun kıyısında 
durmak vardır Mouradian için. Bosch ise sözünü 
söylemiş, cehennemin kapısını aralamıştır. Her 
şey açık, görünür bir haldedir. Hatta Bosch 
izleyenin muhayyilesini kullanmasına da olanak 
ve yer bırakmaz. Oysa Mouradian sürekli şekilde 
muhayyileyi tahrik etmekle meşguldür.

Bu geçişkenlik izleyende gerçeğin düşselliği, düşün 
gerçekliği bağlamında ve çizgisinde de bir sınır 
meydana getirir. Daha önce de değindiğimiz üzere 
düşsellik sürrealizmin temel kurucu ögesidir. İnsan 
zihni de gerçekten düşler aracılığıyla kopar. Ama 
düşler gerçeğin ötesinde değildir. Tersine onları 
içerir ve onların belirlediği bir zeminde oluşurlar. 
Psikanalizin hareket noktası budur, bu tercüme 
faaliyetidir. Mouradian’ın resimleri karşısında tam 
da bunu yaşarız. Bir gerçeğin düş hali ve düşte 
karşılaşılabilecek bir durumun gerçek olarak 
karşımıza çıkışı. 

Düşler de, unutmayalım, tekinsiz kabul edilen 
mecralardır. Bu nedenle bütün mistik ekoller düşlerle 
ilgilenmiştir. Mouradian komik ögesini kullanarak 
bu ilişkiyi koparır ama bu ilişki yine de yapıtının 
gerçeküstücü bir zeminde tedirgin ediciliğini etkilemez. Başarısı buradadır.

VI
Bu başarıyı sağlayan son ögeye değinelim: grotesk!

Mouradian’ın yapıtlarını ve içerdiği tüm ögeleri çeşitli bağlamlarda ele aldık. Ne var ki, bu figür resminin en önemli köşe 
taşlarından biri grotesktir. Tüm o düşsel tipler, abartılı figüratif yapı groteskin bir dolayımı olarak ortaya çıkar. 

Grotesk; zor ve karmaşık, bir o kadar da yüklü bir kavramdır. Kendisine özgü bir tarihi vardır. Antik Yunan’da, özellikle 
Alexandrian denen terakota heykelciklerde groteskin yoğun olarak kullanıldığı görülür. Bosch’un bir grotesk kabul 
edildiğini biliyoruz. Bununla birlikte bu anlayışın sistematik diyebileceğimiz bir düzeye gelmesi ancak Rönesans’ta ve 
16. yüzyıldadır. Bu tarihin belirlediği en temel gerçek, groteskin tek bir ‘hal’ etrafında tanımlanmasındaki güçlüktür. Bu 
çizgiye Goya ve Bacon eklenebilir. Bazı yorumlar gerçeküstücülükle groteski doğrudan iç içe geçirir; doğallıkla ve bu 
planda örneğin Magritte’i bu kapsama alırlar.

Bununla birlikte Edward ve Graunlund’un analiz çizgisi ve kategorizasyonu ufuk açıcıdır. Yazarlar dört temel groteskten 
söz ederler.20 Bunlar Ruskin’in sembolik groteski, Bakhtin’in karnavalesk groteski, Foucault’nun anormal groteski, 
Kristeva’nın iğrenç groteskidir. Bu kategorizasyon Shun Liang Chao’nun dönemselleştirmesiyle zenginleştirilebilir.21 
Chao; barok, romantik ve gerçeküstücü groteskten söz eder. Bu tasniflerin ortak noktasını ise figürün deformasyonu 
meydana getirir. Daha anlatımcı resimlerde, örneğin Goya’da, bağlam ve atmosfer de groteske kayar. Grotesk, böylelikle 

20  Justin Edwards, Rene Graunlund. Grotesque. London: Routledge, 2013.
21  Shun-Liang Chao. Rethinking the Concept of the Grotesque: Crashaw, Baudelaire, Magritte. London: Routledge, 2010.
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According to these authors there are four basic kinds of grotesque art: the Symbolic Grotesque of John Ruskin, the 
Carnivalesque Grotesque of Mikhail Bakhtin, the Abnormal Grotesque of Michel Foucault, and the Abject Grotesque 
of Julia Kristeva. The Edwards & Graunlund classification may be further enriched by considering Shun-Liang Chao’s 
discussion of the subject in which he identified three kinds of grotesque: Baroque, Romantic, and Surreal.21 One thing 
both of these classifications have in common is the deformation of figure; however in more narrative art, for example 
that of Goya, it is context and atmosphere that venture into grotesqueness. In any event, the grotesque is a broad church 
embracing perceptions of power and politics at one end and the comical on the other.22

In pictorial art, the most interesting instances of the grotesque are to be found in monstrosities. Foucault for example 
considered grotesqueness in the context of insanity and abnormality, saying that politicians as well as society as a whole 
dehumanized the insane and those with physical abnormalities in order to exclude them from society or to make them 
objects of ridicule.23 By defining the grotesque as a vehicle for the establishment of political power, Foucault takes us into 
very treacherous territory. It means we need to act cautiously when discussing the grotesque because of the problems 
associated with political correctness. Indeed the idea that the grotesque may–even unwittingly–be employed as a method 
of alienation is disturbing. This is especially true in the case of satire as a form of political criticism: satire by its very 
nature will focus on the grotesque.

Let’s make it clear that this is not what Mouradian is doing; nor does his art embody any aspect of Bakhtin’s “carnivalesque 
grotesque”, which focuses on the sort of monstrousness and hideousness typical of Rabelaisian characters like Gargantua 
and Pantagruel. By the same token, nothing like Kristeva’s “abject grotesque” is to be found or seen anywhere in 
Mouradian’s work, which is likewise devoid of any Baudelairean attitudes.24

So having eliminated everything else, we are left with the conclusion that Mouradian must be using the grotesque as a 
comical element and in this we would be correct. It is true that the artist occasionally shows us monstrously enlarged 
bodies but he never demeans his figures or encourages the viewer to think of them as “repulsive” or “ugly”; on the 
contrary, he encourages viewers to interact with them as he approaches the grotesque as an element of humor. One thing 
we can not say however is that this approach is lacking in criticism. Of course there is criticism in one form or another 
but it is an introverted and taciturn form of criticism: it lies deep within the artist’s pictorial structure and manifests itself 
on the surface as humor. Returning to Bosch for a moment here, Mouradian also eschews the “carnivalesque grotesque” 
found in that artist’s work as we have already said. Mouradian exploits the grotesque to the utmost but although he 
grounds his work in and builds it up around the grotesque, that is all that he does because that is enough for him. He 
suffices to present figures that somehow remind us of those of the early 16th-century Flemish artist Quentin Matsys. 
Having done so, Mouradian waits until the figures have provoked the viewer reaction that he wants and at that point he 
ceases and withdraws. 

I call this approach “Positive Grotesque” and of course I have taken that term from Bakhtin, who deals with this subject 
in terms of the relationship between birth and death in Rabelais and His World, a book in which the author maintains 
that no one really dies because humanity is constantly being renewed by the birth of others who replace the departed. 
In this respect too, if there were anything that could be called “Grotesque Realism” it would necessarily be charged with 
this positivity. Mortality in this case is associated with the immortality of human race.25

This is the very ground on which Mouradian stands, because he gives us characters who seem incapable of death, 
characters who are immortal. We don’t think of them as ourselves, or to be more exact, we both do and don’t because in 
reality they are like us. As we said above, they are not Bosch’s figures; they don’t bully us as much as Magritte’s do; they 

21  Shun-Liang Chao, Rethinking the Concept of the Grotesque: Crashaw, Baudelaire, Magritte (London: Routledge, 2010).
22  On this subject see Derek Allan, The Death of Beauty: Goya’s Etchings and Black Paintings through the Eyes of André Malraux”, History of European Ideas 42:7 (2016) 
https://www.tandfonline.com/toc/rhei20/current.
23  Michel Foucault, Abnormal: Lectures at College de France 1974-75, trans G. Burchell. (New York: Picador, 2003).
24  Let us recall here that Baudelaire was one of the founders of modern poetry and is still one of its most important figures. Besides being informed by tragedy to a considerable 
degree, his work bears the traces of a monstrous grotesqueness. This grotesque approach does not take his poems into the realm of the comical however; quite the contrary, it 
constrains and delimits them. Nonetheless one must not forget that the same author wrote an influential work on the subject of laughter: Charles Baudelaire, The Essence of Laughter 
and Other Essays, Journals and Letters, ed P. Quennell (New York: Meridian Books, 1956).
25  Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, trans H. Iswolsky (Bloomington: Indiana University Press, 2009), 274.
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bir iktidar algısı ve politikası olmaktan komik ögesine kadar çok geniş bir alanı tarar.22

Resimde en ilginç grotesk kuşkusuz canavarlaştırılmış yapıların oluşturduğu grotesktir. Foucault, groteski delilik, 
anormallik bağlamında düşünürken, siyasal iktidarın ve toplumsal bilincin delileri ve farklı bedensel yapıları 
canavarlaştırıp toplum dışına itmekte kullandığını söyler ve onları gülünecek bir pozisyona yerleştirdiklerini belirtir. 
Bir iktidar kurma aracı olarak tanımlayarak groteski hayli sorunlu bir konuma taşır.23 Dolayısıyla groteski ele alırken 
siyasal doğruluk kavramı bakımından bizi dikkatli olmaya çağırır. Gerçekten de groteskin bir bilinç ötesi farklılaşma 
aracı olarak kullanılması tedirgin edicidir. Ve siyasal eleştirinin önemli bir bölümünü meydana getirir, tıpkı hiciv gibi. 
Hiciv de temel dayanak olarak kendisine groteski seçer.

Mouradian’ın böyle bir çerçeve hazırlamadığını belirtelim. Onu yapmadığı gibi Bakhtin’in Rabelais’si ve Gargantua ve 
Pantagruel’indeki canavarımsılığı ve iğrençliği öne çıkaran, karnavaleski hazırlayan bir grotesk de söz konusu edilemez 
onun resimleri bakımından. Bu 
bağlamın dışlandığı bir ortamda 
Kristeva’nın etkileyici iğrençlik 
kavramı da yer almaz ve görünmez 
Mouradian’da. Hatta Baudelaireci 
bir tutum da söz konusu değildir.24

Geriye Mouradian’ın groteski çok 
açık biçimde bir komik ögesi olarak 
kullanması kalır. Bu doğrudur. 
Mouradian, zaman zaman 
devleşmiş bedenler çizerek fakat 
ne onları aşağılayarak, ne izleyeni 
onların yarattığı bir iticilik/
iğrençlik düzeyine sürükleyerek; 
tersine, resimle izleyicinin 
buluşmasını sağlayarak groteski 
bir mizah unsuru olarak ele alır. Bu 
yaklaşımın eleştirellik içermediğini 
söylemek olanaksızdır. Elbette şu 
veya bu eleştiri söz konusudur. Fakat bu eleştiri içe kapalı ve sessizdir. Resmin derin yapısında yer alır. Yüzeyde ise 
komiklik vardır. Burada yine Bosch’u düşünürsek, onun resmindeki karnavalesk groteskten de Mouradian, daha önce 
belirttiğimiz gibi, uzak durur. Mouradian, groteski sonuna kadar kullanır, yapıtını bu olgu üstüne ve bu olgu etrafında 
inşa eder. Ama bununla yetinir. 16. yüzyıl Felemenk ressamı Quentin Matsys’i uzaktan anımsatan figürleriyle yetinir. 
Onun izleyicide beklediği duyguları yaratmasını bekler, bunu saptayınca durur ve geri çekilir. 

Bu yaklaşımı pozitif grotesk olarak adlandırıyorum ve elbette terimi Bakhtin’den alıyorum. Bakhtin, andığımız kitabında 
bu bağlamı doğum ve ölüm ilişkisi içinde değerlendirir. İnsanın ölmediğini, her ölenin yerine birisinin doğduğunu 
belirterek insanın sürekli olarak yenilendiğini savunur. Bu bakımdan da eğer bir grotesk realizm söz konusuysa buna 
pozitif bir içerik yüklenmelidir. Buradaki olumluluk insanın ölümsüzlüğüyle ilişkilidir.25

Mouradian’ın zemini tam da budur. Bize neredeyse ölmeyecek, ölümsüz tipleri getirir. Bunları içimizden biri olarak 
görmeyiz. Daha doğrusu hem görür hem de görmeyiz. Bizdendirler. Dediğimiz gibi bir Bosch figürü değildirler. Bizi 

22  Bu konuda şu kaynağa bakılabilir: Derek Allan, ‘The Death of Beauty: Goya’s Etchings and Black Paintings through the Eyes of André Malraux’. History of European Ideas 
Volume 42, 2016 - Issue 7. http://www.tandfonline.com/toc/rhei20/current.
23  Michel Foucault, Abnormal: Lectures at College de France 1974-75. Çev. G. Burchell. New York: Picador, 2003.
24  Burada anımsatalım: Baudelaire modern şiirin kurucu isimlerindendir ve en önemli figürlerinden biridir. Şiiri hayli trajik bir noktada biçimlenir. Bununla birlikte bu şiirde 
canavarsı bir groteskin izleri diama bulunmuştur. Bu grotesk yaklaşım onu komik çizgisine taşımaz. Tersine özel bir groteskle sırlar ve sınırlar. Ama bu arada Baudelaire’in gülme 
hakkında etkileyici bir makale/deneme yazdığını unutmamak gerek. Charles Baudelaire, The Essence of Laughter and Other Essays, Journals and Letters. Ed. P. Quennell. New York: 
Meridian Books, 1956.
25  Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World. Çev. H. Iswolsky. Indiana: Indiana University Press, new edition, 2009; s. 274.
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have none of the savagery of Goya’s. And yet they are different from us but this difference is not of the same kind that 
we see in the other three artists. Mouradian provides a mortal frame for his figures and that is why we can identify with 
them. Again it is Bakhtin who shows us what that difference is.

Bakhtin does not regard grotesquely realistic bodies as those of individuals: instead they are ancestral bodies.26 That is 
why we realize that they are our “kin” but recognize that they are entirely “us” as well and so we laugh because, according 
to Bakhtin, during carnival (which is to say at times when unconventional and outlandish behavior is allowed) the high-
and-mighty descend to earth and become ordinary folk (which is why all philosophers recognize that holidays, festivals, 
and carnivals are periods of equality and liberty) while that which is ideal is abstracted and becomes abstract, which is 
another way of saying that it either loses or moves away from its reality and becomes materialized.27 In physical action, 
this materialization takes the form of laughter.

There can be no question but that this framework provides a perfect and complete explanation of Mouradian’s art. His 
atavistic figures do service as a domain of liberation for us: they eliminate and dematerialize that which is accepted 
and hierarchical. It is natural to laugh and to be amused at the point where equalization occurs not only because it is 
liberating to laugh but also because it is only where there is liberty that it is possible to laugh. No matter what other 
differences people may have, when they are laughing they all become equal. This is really what Henri Bergson is talking 
about.28

To sum up then, through the grotesque figures in his paintings Mouradian unsettles not only his viewers but also that 
which is established, accepted, and entrenched. This is de-hierarchization and of course that has to be a positive thing in 
all respects. The resurfacing of the grotesque during the Renaissance was important for this reason. Such an approach 
is natural–indeed unavoidable–at times when human beings are rediscovering themselves. Mouradian also makes us 
think of Renaissance artists (for example Carlo Crivelli) not only because of his grotesque figures but also because of his 
ornamentation and an extraordinary technical mastery the likes of which is rarely encountered nowadays. Mouradian’s 
work reveals his artistic faith in humanity and its eternal realities but also serves as an excellent way of criticizing 
humanity and compelling it to reach new dimensions.

In art that is astonishing and fascinating but also disconcerting, Daron Mouradian juxtaposes a huge assortment of 
elements and displays tremendous painterly skills which he uses to create for us an extraordinary world of richly-
rooted domains of meaning, concept, and function while also giving us opportunities to think about the many “Other” 
dimensions of art.

And all the while we are thinking and laughing and being astonished, disconcerted, and yet drawn in, he sees us as 
reincarnations who have arrived from far, far away.

November-December 2017

26  Ibid 322.
27  Ibid 18-19.
28  Henri Bergson, The Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, trans C Shovell. (New York: Arc Manor, 2008).
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Magritte kadar zorlamazlar. Goya’daki vahşet söz konusu değildir. Yine de bizden farklıdırlar. Ama bu farklılık andığımız 
ressamlardaki türden bir farka tekabül etmez. Olumlu bir çerçeve çizer. Kendimize onları yakın buluruz. Farkı ise yine 
Bakhtin açıklar.

Bakhtin, grotesk realizm içindeki bedeni bir bireyin bedeni olarak kabul etmez. Bunlar ‘atalara, soylara’ (ancestral) ait 
insanların bedenleridir.26 Bu nedenle onlarla olan ‘akrabalık’ ilişkimizi saptarız fakat tamı tamına bizden olmadıklarını 
da çıkarırız. Ve güleriz. Çünkü, Bakhtin’e göre karnaval döneminde, yani bu tür farklılaşmalar ve gariplikler olduğu 
bir sırada, daha yukarıda, yüksekte olanlar yere iner, sıradanlaşır (bu nedenle bütün felsefecilere göre bayram, festival, 
karnaval dönemi eşitlik ve özgürleşme dönemidir) ve ideal olan soyutlanır, soyutlaşır, yani gerçeğini yitirir veya 
gerçeğinden uzaklaşır ve maddileşir (materialised).27 Bu maddileşme, materyalizasyon, fiziksel eylemlerdeki gülme 
ögesidir.

Bu çerçevenin Mouradian’ın resmini kusursuz, eksiksiz biçimde tanımladığı kesindir. O atavistik figürler bizim için bir 
özgürleşme alanıdır. Verili olanı, hiyerarşik olanı ortadan kaldırır, soyutlar. Eşitlenmenin olduğu noktada da gülmek 
ve eğlenmek doğaldır. Çünkü hem gülmek özgürleşmektir hem de ancak özgürlüğün olduğu ortamda insan gülebilir. 
Gülmek öte yandan eşitler arasında bir ilişkidir. Gülen insanlar gülme düzeyinde ne türden farklara sahip olurlarsa 
olsunlar eşitlenirler. Bergson da aslında bu olguyu dile getiriyordu.28

Netice olarak Mouradian resimlerindeki bu grotesk figürlerle bize, kurulu ve verili olana, yerleşik olana müdahale 
etmektedir. Bu bir sıra bozumudur ve elbette bütün boyutlarıyla pozitif bir olgudur. Rönesans’ta groteskin yeniden öne 
gelmesi bu nedenle önemlidir. İnsanın yeniden keşfedildiği bir dönemde bu yaklaşım doğaldır, hatta kaçınılmazdır. 
Mouradian da Rönesans sanatçılarını, örneğin Crivelli’yi, hem grotesk figürleri, hem ornamantasyonu hem de günümüz 
dünyasında neredeyse hiç karşılaşmadığımız olağanüstü tekniğiyle bize anımsatır. Bu insana ve onun ebedi gerçekliğine 
bir inançtır ama aynı zamanda insanı eleştirmenin, onu yeni bir boyuta zorlamanın mükemmel bir yoludur.

Mouradian şaşırtıcı, çok çekici ve aynı zamanda irkiltici resminde 
büyük bir ressamlık marifeti sergileyerek ve o becerisini bunca 
ögeyi yan yana getirerek sıra dışı, kökleri çok zengin anlam, kavram 
ve işlev alanlarına açılan bir dünya kurarak bize sanatın birçok ‘öte’ 
boyutu üstünde düşünme olanağı veriyor. 

Biz onun resmiyle düşünürken, gülerken ve şaşırırken, resme irkilir 
ve yakınlaşırken; o bize çok ötelerden gelmiş bir reenkarnasyon gibi 
bakıyor. 

Kasım-Aralık 2017

26  Yagy, s. 322.
27  Yagy, s. 18-19.
28  Henri Bergson, The Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic. Çev. C Shovell. New York: Arc Manor, 2008.
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